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احلياة حلوة
»احلياة حلوة..« قلتها في نفسي في نهار يوم 
مغبر، تصول وجتول فيه الرياح، وتكاد الرؤية 

في الشوارع تنخفض على بعد أمتار، واعلم أنني 
لو قلتها أمام إحدى صديقاتي لضحكت وسخرت 
مني قائلة: ذبحتونا يا األدباء بشاعريتكم.. لكنني 

كنت أعنيها من دون تصنع وأستشعرها بكل 
سعادة، ألن في هذا اليوم ستزف فيه ابنتي التي 

لم ألدها )أسماء( إلى بيت الزوجية.. »أسماء« البنت 
التي رأيتها تكبر بني عيني يوما بعد يوم، وحتتل 
جزءا عزيزا من قلبي وذاكرتي، »أسماء« لم تكن 
تعلم أن هناك عاصفة من غبار ستحدث في يوم 

زفافها، ورمبا لو كانت تدري الختارت تاريخا يكون 
اجلو فيه أكثر صفاء، ولكن الذي لم تدر عنه، أن 

استعدادات أحبابها لهذه املناسبة، غيرت لدينا فكرة 
التأزم من اجلو، وإننا بإمكاننا أن نختار املشاعر 

التي نعيش عليها ونستمتع بها حتى لو كانت في 
أسوأ األجواء، فمجرد ما نوجه تفكيرنا إلى أي أمر 

آخر، سيتحول تركيزنا عليه، وتتبدل أحاسيسنا 
نحوه، وأذكر أنني في إحدى الدورات قامت املدربة 
بتمرين بسيط معنا، عندما طلبت منا أن نتذكر أي 
شخصية نستاء منها أو مكان ال نحبه، وبعد ثوان 

أحسسنا مبشاعر سلبية مختلفة، ثم طلبت منا 
نطرد الصورة السابقة، ونستدعي صورة جديدة 

لشخصية نحبها أو مكان يعجبنا ويؤنسنا، ومجرد 
أن استحضرنا هذه الصور تبدل شعورنا في 

نفس اللحظة، رغم وجودنا في نفس املكان وبنفس 
الوضع، ثم علقت: هكذا ممكن أن نبدل مشاعرنا 

في نفس اللحظة، ونحولها من سلبية إلى إيجابية، 
إذا أردنا ذلك والعكس صحيح.. فاحلياة نعيشها 

مرة واحدة، والعلم نعمة لإلنسان، فهناك من يعيش 
حياته في البكاء على أطالل املاضي، فال استطاع 

إصالح ما مضى، وال استغل الفرص لبناء املستقبل، 
وأذكر كلمة قالها دكتور في التنمية البشرية ألحد 

األشخاص من باب النصيحة املغلفة بالدعابة: يا 
ابني دي حياة مش بروفة!

نعم إنها حياتنا.. أعمارنا، ليست »بروفة« فإذا 
انتهت فلن نستطيع أن نعود إليها، ولكن ممكن أن 
نعيشها باملشاعر التي نريدها، وان نستغل ساعات 

العمر مبا ينفعنا وينفع اآلخرين، فنحن ال نتذكر 
أسماء من ماتوا ولو كانوا ميلكون نصف األرض 

بأموالهم، ولكن نتذكر من تركوا في احلياة بصمتهم 
وأثروا في الناس، لذا اخترت في يوم مغبر تلعب 

فيه الرياح، أن أفرح وأزف التباريك إلى قلب ابنتي 
»أسماء« في أجمل يوم من حياتها.. فاحلياة حلوة.
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هل نعيش زمن 
ثورة الفقراء؟

وبدأنا نستنشق 
األكسجني!

وطن لإليجار

من يتابع األحداث هذه األيام يجد أن العالم كله في 
أزمة، فالدول األوروبية والواليات املتحدة األميركية 

في أزمة بني الفقراء واألغنياء، وكذلك في الدول 
اآلسيوية هناك ثورات على حكوماتهم، فكان ذلك 

فيما يسمونه بالربيع العربي أو ما نشاهده في دول 
شرق آسيا، كلها تبدو على وتيرة واحدة تنتهي في 

النهاية إلى ثورة الفقراء ضد األغنياء.
كأن الزمان قد رجع بنا إلى بداية القرن املاضي عندما 
حدثت حركات مشابهة وظهر كارل ماركس واجنيلز 

وسنيانسن، كلهم طالبوا بعالم جديد يغيب عنه 
الصراع بني السيد والعبد وتصوروا أنه من دون 

وجود السيد والعبد سيتوافر للطبقات الفقيرة الرفاه 
االجتماعي واحلياة الكرمية، الكل فيها متساوون في 

جميع احلقوق واحلياة االجتماعية الكرمية جلميع 
الناس وخاصة الفقراء، فإنهم األغلبية في أي بلد، 

وحدث ما حدث فقامت الثورة الشيوعية في روسيا 
وبعدها الثورة الشيوعية في الصني، وكثير من 

الثورات االشتراكية في دول الشرق وأوروبا، وفي 
بعض دول أميركا اجلنوبية مثل كوبا، كلهم كانوا 

يتطلعون إلى فجر جديد ومنط حياة سعيدة بعيدة 
عن التوتر الذي كان موجودا في األنظمة الرأسمالية 

واالقطاعية. 
وكانت اآلمال بطبيعة احلال كبيرة في أن يتحقق ذلك 

احللم ويعيش العالم في بحبوحة من العيش ال ثورات 
فيها ويعم السالم بينهم، ولكن لم يتحقق ذلك مع 

األسف الشديد، وأصبحت هذه األنظمة االشتراكية 
أو الشيوعية عبارة عن دكتاتورية حتكم فيها أقلية 

حزبية عكس باقي البشر، األمر الذي يؤكد مع األسف 
الشديد أن ذلك احللم اجلميل ال ميكن أن يتحقق 

إال إذا توافرت وسائل العيش امليسرة كما هو احلال 
لدينا في بلدنا الكويت والدول اخلليجية، البلد الذي 

يعيش فيه شعبه محاوال التحول إلى ما يسمى بدولة 
الرفاه حيث ان مصدر رزقهم مضمون من مصدر 
طبيعي. نرجو من اهلل أال ينضب أو يكتشف العالم 

اختراعا جديدا يحل محل هذه الثروة النفطية.
ورغم أن احللم قد بدأ يتحقق في بلدان كبالدنا، إال 

أننا جند أنه ما زال هناك صراع على منط الدول 
الرأسمالية واالجتماعية ألن احلكومة قادرة أن تلبي 

كل حاجات اإلنسان، لكن يبقى دائما حب السلطة 
والسيطرة إن لم يكن من احلاكم بل بعض الفئات 
واجلماعات التي حتاول استغالل السلطة وفرض 

آرائها وأفكارها على باقي أفراد املجتمع.
ويحاول هؤالء املستغلون للسلطة أن يبرروا هذا 
الصراع ويصوروه على انه صراع بني من ميلك 

وبني من ال ميلك، وخاصة أن فئة قليلة من املتنفذين 
في املجتمع هم الذين يكسبون في املجتمع من 

كل تصرف تقوم به احلكومة ويجيّرون كل شيء 
ملصاحلهم حتى يستأثروا بكل خيرات البالد.

األمر في بلدنا ليس كما يحدث في الدول األخرى 
فإذا كان في تلك البالد بعض املبررات والصراع بني 

الطبقات الفقيرة والغنية، فإن بالدنا ال يوجد فيها 
مثل هذه املبررات، فكل ما نراه في امليدان السياسي 

هو صراع على السلطة ليس بسبب احلاجة لكن 
بسبب الرغبة في التسلط، وهذا النمط في نظري 

هو أخطر نوع من التسلط حيث سيؤدي إلى صراع 
داخلي سواء كان ذلك صراعا قبليا أو طائفيا أو 

فئويا أو مصلحيا، فأرجو أال نعتبر أن الربيع العربي 
البد أن يأتي إلى بلدنا ألنني ال أجد أي مبرر ملثل هذا 

االدعاء، فوضعنا في الكويت وهلل احلمد مختلف، 
ووضعنا أصبح أكثر تقدما من كثير من األوضاع 
العربية والبد لنا أن نحافظ على هذه اخلصوصية 
الكويتية، والبد أن نحذر من املغاالة في املكاسب 

السياسية، فإذا كانت لدى بعض الفئات أطماع للقفز 
على السلطة فليعلموا أن أهل الكويت جسد واحد 
ونفس واحد وضمير واحد ال يقبل التغيير ألننا 
ارتضينا نظامنا وال جند أفضل منه، ولنحمد اهلل 

على ما نحن فيه وال نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. 
وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

استنشاق الهواء النظيف نعمة من اهلل عز وجل.. 
وغاية لكل إنسان أن ينعم باملزيد من األكسجني 

الذي ينقي الصدر واجلسم والنفس أيضا.. 
فاألكسجني رمز احلياة من دونه ال نحيا ولن 
ينبض القلب وبغيره ميوت العقل في دقائق 

معدودة إذا حرم منه.. فأهال بالهواء النظيف في 
فضاء الكويت لننعم به جميعا ونبدأ في عيش 
حياة طبيعية وسط بيئة صحية نظيفة، فالبيئة 

السياسية وحتى االجتماعية في الكويت مع األسف 
عاشت في الفترة السابقة وسط فساد وتلوث 
أقوى من تلوث االنبعاثات النفطية التي تظلل 

سماء حقولنا في الشمال والشرق وفي األحمدي 
والفحيحيل وكثير من مناطقنا، بل أصبح هذا 

التلوث والفساد هو السمة الغالبة في سماء حياتنا 
بكل تفاصيلها في فترة أسوأ من أي فترة مضت.

عملية التطهير والتنقية للهواء الفاسد الذي كنا 
نستنشقه بدأت جتني ثمارها وحتقق أهدافها 

بتنقية األجواء قبل يومني فقط عندما وقف وزير 

املالية مصطفى الشمالي على املنصة بإرادته ونزل 
من عليها مرغما بعدما فند املستجوبون بنود 

استجوابهم ومحاوره وكشفوا للرأي العام كم كنا 
نشم الهواء امللوث الفاسد.

استجواب الشمالي وتوابعه ونتائجه مؤشر 
حقيقي على أن الشعب ممثال في نوابه لن 

يستكني ولن يرضخ لإلمالءات وال للفساد الذي 
مورس وميارس من البعض لنيل مناقصة هنا 
وصفقة هناك على حساب الشعب ومحدودي 

الدخل من البسطاء.. فلقد جاء احلق وزهق 
الباطل.. وحتى إذا ما حاول املتنفذون إزاحة هذا 
املجلس من طريقهم باحلل فإن الشارع موجود 

والصندوق موجود وسيأتيكم مجلس أقوى 
وأفضل بعد إزالة الطحالب العالقة فيه جراء 

الفساد القدمي والتي مازالت حريصة على أن جتد 
لنفسها موطئ قدم في السلطة التشريعية التي 
نفتخر بوجود أغلبية فيها حاليا حريصة على 
الشعب وأمواله تكاتفت في االستجواب األخير 

بأكثر من 33 صوتا للمرة األولى في تاريخ 
املجلس.

بل ان الشعب لن يسكت عن حقه ونطالب النائب 
مسلم البراك بأن يصر كما صرح على إصدار 
توصية قريبا جدا بإحالة الشمالي الى محكمة 

الوزراء، وكبار املسؤولني في املالية واملؤسسات 
التابعة املتجاوزين إلى النيابة..  فاحلق حق وليس 

هناك من هو فوق القانون أو إرادة الشعب.
لقد بدأ قطار اإلصالح رحلته ولن يتوقف حتت أي 
ظرف كان.. ومن ذاق حالوة احلرية لن يرضى أبدا 
مبر الكبت والفساد.. ومن استنشق الهواء النظيف 

املعبأ باألكسجني لن يعيش ساعة في الكتمة 
والتلوث.

وليعلم أي شخص مهما كانت صفته أو منصبه 
أن الشعب لن يعود إلى الوراء أو املربع األول، ألن 

الليل ميحوه النهار الذي سيظل ويستمر بإرادة 
شعب يريد احلياة الكرمية والشريفة في بيئة 

صحية سليمة.

ذات يوم كان للكاتب اإلجنليزي الشهير تشالز ديكنز 
مسرحية تعرض في برودواي وفي املسرح املقابل لها 
عرض راقص يتوافد عليه املئات بينما مقاعد مسرح 

ديكنز خاوية، وحينما سأل عن سر اإلقبال الشديد على 
العرض الراقص واإلحجام عن مشاهدة العمل األدبي 
املميز وإلى أي مدى يرجع لفشل عمله األدبي؟ فقال 
ديكنز مقولته املشهورة »جنحت مسرحيتي وسقط 

الشعب اإلجنليزي«.
النتائج املخيبة لآلمال التي كشفت عنها صناديق 
االقتراع في االنتخابات الرئاسية تستحق التأمل، 

فهل سقط الشعب املصري؟ أم كان ضحية املجلس 
العسكري الذي تآمر على املشهد السياسي بحملة منظمة 

لدفع الناس للكفر بالدميوقراطية في ظل غياب األمن 
واالحتياجات اليومية للمواطن املصري؟ هل دفع سقوط 

ورقة التوت عن تيارات اإلسالم السياسي بكذبهم 
وخداعهم الناس إلى انتخاب الفريق أحمد شفيق؟ أم 

اننا شعب ال يجيد االختيار وال يعرف الفرق بني الغث 

والثمني؟ نتائج االنتخابات أوضحت وهم املليونيات التي 
كانت تعج بها ميادين مصر فالشعب كله فلول!

نخوض انتخابات اإلعادة بخيارين أحالهما مر، سنختار 
بني السيئ واألسوأ، بني دولة املرشد أو دولة الفلول، لو 

أعطيت صوتي د.مرسي وفاز بالرئاسة، فهل انتخبت 
مرسي أم التنظيم العاملي لإلخوان؟! وماذا لو تعارضت 
مصلحة مصر مع مصلحة التنظيم العاملي لإلخوان مع 

من سيكون قرار د.مرسي؟ هل مرسي رئيس مصر 
مبا ملكت وما أعطت أم انه موظف عيّنه التنظيم العاملي 
لإلخوان ووفر له كل سبل النجاح؟ ال أعرف ملاذا تذكر 

اإلخوان فجأة أن في مصر تيارات سياسية وأحزاب 
غيرهم يدعونهم للحوار؟ انها املصالح وال شيء إال 

املصالح حتركهم.
> > >

وحلمدين صباحي أقول ال حتزن الفكرة ال متوت، 
واملبادئ ال تتجزأ، وخسارتك لالنتخابات الرئاسية 

ليست نهاية املطاف، فلقد كافحت وناضلت وسبحت 

ضد التيار في انتخابات كانت نزيهة في صندوقها ولكن 
ملوثة باملال السياسي، وننتظرك في صفوف املدافعني 

عن مصر ومقدراتها وبعد أربع سنوات لنا جولة أخرى، 
على األقل اعتبرها استراحة محارب وفترة اللتقاط 

األنفاس.
> > >

خالصة الكالم
ال دميوقراطية مع فقر، وال ممارسة سياسية مع جهل، 

وال عبرة ملن لم يع دروس املاضي، وال عقل ملن وقع 
في فخ واحد مرتني، وال أمل في مستقبل يحدده املال 

السياسي، وال تعاون مع محتكر، وال مساندة النتهازي، 
وال عهد ملن خان، وال كلمة ملن كذب، وال وطن ملن عاش 

بني أهله غريبا.
لكل القوى الوطنية الوسطية من املسلمني واألقباط 

والتيارات املدنية من باعوكم في امليدان والبرملان 
سيبيعونكم في كل مكان انتبهوا قبل أن يجيء يوم 

ترفعون فيه جميعا الفتة »وطن لإليجار«!

almesfer@hotmail.com

osamadeyab@hotmail.com

من غير إحراج

دلو صباحي

مالمح

@dhari_almutairi
م.ضاري محسن المطيري

سر متاسك
 األغلبية

مشكلة املتنفذين مع املعارضة أو مع األغلبية في 
مجلس األمة، مشكلة خلقتها احلكومات السابقة، 

والتي كشفت جميع أوراقها، واستخدمت كل 
أسلحتها قبل انتهاء الشوط األول، وبذلك خدمت 

خصومها ومازالت في بقية زمن املباراة التي نرجو 
من اهلل ان يكون الرابح األول واألخير فيها الكويت 

والكويتيون، وان يجنبنا شر األشواط اإلضافية، 
فما مضى من أعمارنا يكفي.

املتنفذون استخدموا كل رجالهم، حتى عمالءهم 
في املعارضة استهلكوهم فكانت نتيجة انتخابات 

2012 ان أصبحت األغلبية أكثر متاسكا، وكتلة شبه 
خالية من الدخالء الذين كان بإمكانهم ان يعطلوا 

استجواب مصطفى الشمالي بداعي اذكاء الطائفية 
كالعادة، أو عن طريق اشغالهم عن أولوياتهم 

التي عاهدوا الشعب عليها باستجوابات هامشية، 
وباملقابل فإن فسادها اإلداري واملالي أفقدها القلة 
القليلة من العقالء املقربني منها في السابق، فمنهم 
من انتقل الى معسكر املعارضة األكثر مصداقية، 

ومنهم من استنفد كل مبرراته لناخبيه حول اخطاء 
احلكومة فكان ان فقد مقعده البرملاني.

أضف الى ذلك ان احلكومة احلالية فقدت من 
املوالني من كان فيه طب، واستبدلتهم باملتردية 

والنطيحة، كاجلاهل والنتاف، وحتالفت مع 
األشرس طائفية، فخسرت كل من كان متعاطفا 

معها أو مخالفا للمعارضة، باختصار ليس للحكومة 
ما تلعب به، بعد ان تسببت في متايز الصفوف 

فخدمت األغلبية من حيث ال تشعر اللهم إال 
ان تثبت للشعب حقيقة انها تريد اإلجناز وحل 

األزمات.
مازلت أراهن، والعلم عند اهلل، على ان التهديد 

احلكومي باحلل ما هو اال تهويش، وجس نبض، 
فاحلكومة ال جترؤ على إعالن عدم التعاون، 
ألن الظروف كلها تصب في خدمة املعارضة، 

وستكون نتائج االنتخابات القادمة أكثر كارثية على 
املتنفذين.

نكشة: د.حسن جوهر الذي حج لبيته محبوه 
بالورود، وبعد إساءة مقتدى الصدر للكويت وأسرة 

آل الصباح، توقعنا ان نسمع منه استجابة حملبيه 
وانسجاما مع وطنيته استنكارا لإلساءة وانتصارا 

للكويت، فكان ان زاد الطني بلة، فغرب هداه اهلل 
وجاب العيد، وشجب مبقاله االحتاد اخلليجي 

ووصفه بالكابوس، وأنا صراحة أوافقه في جزء من 
وصفه، فاحلق أحق ان يتبع، والواحد يقول احلق 

ولو على نفسه، نعم الكونفودرالية كابوس، بل 
كابوس مرعب لكل من يريد ان تكون الكويت لقمة 

سائغة إليران أو للعراق اإليرانية.

رياح التفاؤل


